
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA  
26. 10. 2017 

 

 

Ing.  I vana Stuchlová ,  
M:  607 098 684,T:  378 035 006,E:  s tuchlovai@plzen.eu  

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvková o rganizace  

Škroupova 5,  305 84 PLZEŇ  
www.ukr .p lzen.eu  

 

Více než 80 obyvatel diskutovalo o novém návrhu regenerace sídliště Bolevec  

 
O novém návrhu regenerace sídliště Bolevec přišlo v úterý 24. října 2017 diskutovat více 
než 80 místních obyvatel. V zaplněné aule 1. ZŠ je s navrženými úpravami pro obnovu  
a rozvoj sídliště seznámili zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně  
a zpracovatelský tým vedený architektem Jiřím Zábranem. Během více než dvouhodinového 
setkání se hovořilo o plánech na zvýšení kapacity parkování, zachování zeleně a vytvoření 
míst pro vzájemné setkávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Představený návrh, 
k němuž se zájemci mohou vyjadřovat až do úterý 7. listopadu prostřednictvím kontaktního 
formuláře, je dostupný na webu www.ukr.plzen.eu. 
 
 
Nový návrh regenerace sídliště Bolevec se věnuje čtyřem základním oblastem – parkování, úpravě 
veřejných prostranství, řešení pěších tras a hospodaření s vodou. Společným cílem navržených 
řešení je udělat sídliště postupně příjemnější pro jeho obyvatele. „Při přípravě jsme vycházeli 
z analýz, ale i pozorování reálného prostředí. Viděli jsme například, že si lidé vytvářejí pěšinky, 
které jsou pro ně při pohybu v sídlišti příjemnější než stanovené cesty. A právě na přívětivosti při 
užívání prostoru stavíme naše návrhy,“ vysvětluje základní myšlenku konceptu architekt Jiří 
Zábran. 
 
Snahu o zlepšení kvality bydlení na sídlišti dle potřeb jeho obyvatel potvrzuje také ředitelka Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. „Vnímám jako zásadní, aby navržené úpravy 
byly v souladu s potřebami místních lidí. K představenému návrhu se proto mohou vyjadřovat do  
7. listopadu v elektronickém formuláři na našem webu www.ukr.plzen.eu. Došlé připomínky 
vypořádáme a zohledníme při zpracování finálního návrhu regenerace sídliště Bolevec,“ vysvětluje 
možnost zapojení veřejnosti ředitelka Irena Vostracká. 
 
Mezi konkrétní návrhy architektů patří například vytvoření venkovního zázemí pro setkávání  
a trávení volného času obyvatel. Ta by mohla vzniknout v místech křížení průšlapů, to je pěšinek 
spontánně vytvořených při pohybu v sídlišti. „Považujeme za důležité, aby lidé měli venkovní 
prostor, kde se mohou setkat a trávit čas i mimo panelové stěny svých bytů. Přispívá to ke vzniku 
sousedských vztahů, důvěry i bezpečnějšího prostředí,“ říká architekt Jiří Zábran. Jeho tým pro 
bolevecké sídliště dále navrhl efektivnější využití parkovacích stání, účinnější využití dešťové vody 
a další řešení. 
 
Regenerace panelových sídlišť je dlouhodobý proces obnovy, na němž spolupracuje Útvar 
koncepce a rozvoje města Plzně s jednotlivými městskými obvody. Zpracované dokumentace 
slouží městu a městským obvodům jako podklad pro rozhodování o postupných úpravách v území 
nebo pro podávání žádostí o dotace. Realizace navržených úprav jsou řešeny v závislosti  
na finančních možnostech jednotlivých městských obvodů a dostupných dotačních programech. 

http://www.ukr.plzen.eu/
http://www.ukr.plzen.eu/

